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Hvidovre d. 13/1 2016. 

 

Kære beboere. 

 

Indbrud- og forebyggelse. 

Der har været indbrud ved materialegården (uden noget blev taget) og tegn på, at de ville komme 

tilbage en anden dag. Bestyrelsen har taget beslutning om de nødvendige foranstaltninger for at 

tyverisikre såvel materialegård, kontor og pavillon. 

 

Bestyrelsen vil igen opfordre alle til, at man sikrer sig mod indbrud og er gode naboer. Ser man 

noget mistænkeligt, retter man henvendelse til politiet. Er naboen ude og rejse, aftaler man at putte 

skrald i skraldespande og propper evt. reklamer helt ind af dørsprækken, hvis de hænger ude. Tænd- 

og slukure er også en god foranstaltning. Læs evt. mere på www.stopindbrud.dk. 

 

Hvis I mod forventning selv oplever at få indbrud, skal I give Tommy besked, således at vi har et 

overblik over, hvordan det går i Frydenhøjparken. Vi håber på, at en fælles indsats kan gøre, at vi 

forsat har et trygt og roligt område. 

 

Postkasser 

Såfremt postkassen skal udskiftes, kontakter man som beboer Tommy, der sørger for en 

standardiseret postkasse, så vi sikrer ensartetheden her i Frydenhøjparken. 

 

Sølvfisk 

Der er flere beboere, der har sølvfisk i boligen. Tommy er i gang med at indkøbe 

sølvfisklokkedåser, som kan afhentes på kontoret. 

 

Indeklimakort 

Hvis man vil se, hvordan indeklimaet er i egen bolig, kan der lånes et kort til at aflæse. Kortet 

afhentes på ejendomskontoret. 

 

Hundeefterladenskaber 

Tommy fortæller, at han oplever at der på gangarealerne ikke opleves hundeefterladenskaber. Det er 

herligt, når der laves en fælles indsats og der er gode resultater– tak for det! 

På vejen langs jordvolden er der forsat en del hundeefterladenskaber, så husk hundeposen også når I 

lufter hund her. Vi er opmærksom på, det ikke kun er beboere fra Frydenhøjparken, der lufter hund 

her, men vi kan som beboere selv gøre en god indsats. 

 

Skrald 

Der var store udfordringer med at der blev sat skrald ved de ekstra dagrenovationscontainere i 

juletiden. Bestyrelsen og Tommy er i gang med at finde en løsning, da efterladt skrald på jorden 

bestemt ikke hjælper på, at vi får færre rotter. 

 

Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. 

 

Bedste hilsner 

Tommy og bestyrelsen 

http://www.stopindbrud.dk/

